Milá babi,
chtěla bych se ti podobat v tom, jak se chováš k lidem. Jsi na ně hodná, ale zároveň neskáčeš tak,
jak oni pískají. To já neumím. Když jsem na lidi hodná, tak toho začnou akorát zneužívat. Také
bych chtěla tak dobře vařit jako ty. Sice některá jídla uvařit umím, ale ty umíš výborně českou
kuchyni a cukroví na Vánoce, i když ty jsou letos nejisté. Chci být také tak šikovná jako ty a
dokázat si poradit v každé situaci a vše řešit s klidem.
Nesouhlasím s tebou v tom, jak se stavíš k politickému dění v ČR. Myslím, že bychom se my,
obyčejní lidé, měli o takové věci zajímat, jinak si s námi vláda bude dělat, co chce. Myslím, že
v minulosti jsme se o tom mohli mnohokrát přesvědčit. Kromě toho nechci být švadlena jako ty,
protože bych málo vydělávala, navíc mi moc ruční práce nejdou a bůhví, jestli tohle povolání
dnes existuje, když všechno dělají stroje.
Zažily jsme spolu spoustu věcí. Když jsme byly v létě na chalupě, vypadl nám proud a myslely
jsme si, že králík umřel. Naštěstí byl naživu a jsem za to ráda, protože co bych bez něj dělala, a
vlastně ty taky, když ho máš hned po mně nejradši z celé rodiny. Dále jsou určitě
nezapomenutelné prázdniny na chalupě, jak jsme chodily nakupovat do Lidlu nebo Kauflandu,
jak jsem ti četla knihy a jak jsme jely na výlet do Boskovic na hrad, kde jsem ti předčítala
prohlídku. Nebo jak vždycky chodím den před Štědrým dnem spát k tobě (od loňského roku i
s králíkem), protože to dotváří vánoční atmosféru. A taky, jak se mnou chodíváš do Lidlu pro
sushi a jak jsme jednou při cestě do Lidlu zmokly. Bylo super, jak jsme v první vlně covidu plnily
výzvy, co jsem našla na Instagramu, a doufám, že při druhé vlně je budeme plnit také.
Vadí mi, když mi říkáš, proč jsem zase pustila toho králíka, že něco rozkouše, protože i to ubohé
zvíře potřebuje trochu svobody a pohybu. Nebo to, jak mi říkáš, proč tak kontroluji, jestli jídlo
není zkažené. Myslím, že je lepší to zkontrolovat, než pak sníst zkaženou věc. V naší rodině se to
už stalo, mně se to ale naštěstí vyhnulo. Jinak mi na tvých výtkách nic nevadí. Je super, že mi
pomáháš s péčí o králíka a podporuješ mě v současném divném a těžkém čase.
Tvoje vnučka Tereza Dítětová

Na babičce a dědovi mám ráda jejich vztah ke zvířatům, rádi totiž pomáhají kočkám, které u nás
na vesnici nemají domov. Pravidelně je krmí, a když je zima, pustí je i dovnitř do tepla. Také se
mi líbí jejich koníčky, rádi totiž chodí do lesa na houby, které potom babička usmaží na másle a
kmínu. Děda rád chodí rybařit na místní rybník. Nejsou zde žádné velké ryby, ale když se mu
podaří chytit nějakého karasa, vezme ho domů, naporcuje a dá kočkám k večeři.
Také bych takhle chtěla pomáhat zvířatům, až budu starší. Líbí se mi, jak často navštěvují
přírodu a jak jsou spokojeni s tím, co mají. Celkově se mi líbí, jak žijí na vesnici, kde je klid.
Nemusí je probouzet vrtání sousedů ani hlučné auta. Ráda bych měla nějakou chatku, kam si
mohu jet odpočinout jako oni. Líbí se mi na nich, že s nikým nemají problémy. Sousedovi dávají
zbytky jídla a ten jim potom zase dá vajíčka od slepic. Ráda bych bydlela někde, kde se k sobě
chovají tak jako babička a děda s ostatními lidmi na vesnici. Na babičce mám ráda to, že
pomáhá ostatním, a když se najde někdo, kdo potřebuje pomoct, babička se nabídne a ráda
pomůže. I když má děda rád přírodu, hodně kouří. Což mi vadí, protože to škodí nejen jemu, ale i
našemu zdraví. Děda se ani nesnaží přestat. Nikdy bych nechtěla kouřit jako děda.
Zážitků s babičkou a dědou mám hodně. Nejradši mám ale, když jdeme ven na houby nebo na
ryby. Je to pro nás taková klasika a rádi to děláme. Nebo když jsou Vánoce, vždycky jsme
s babičkou pekli vánoční cukroví. Vždycky jsme upekly tři velké krabice cukroví. Celé letní
prázdniny trávím u babičky a dědy. Je to vždycky nejlepší část roku. Ne proto, že jsou prázdniny,
ale protože vždycky přijedou sestřenice, které vidím maximálně dvakrát do roka. Jsme tak celá
rodina pohromadě. Rádi jezdíme na koupaliště, které máme kousek od baráku. Babička si
vždycky čte a my skáčeme do bazénu. Babička nám vždycky koupí hranolky nebo párek v rohlíku.
Jediná věc, kterou bych chtěla změnit na babičce a dědovi, je kouření. Jak už jsem psala, vadí
mi, že kouří a neuvědomují si, jak jim to škodí.
Adéla Blatná

